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Internationale Waarde 
Ketens: duurzaamheid 
tot werkelijkheid 
maken  
 

'Global Value Chains (GVC’s) (Internationale Waarde Ketens) hebben 

een groot effect op ontwikkelingslanden. De kansen die internationaal 

verhandelde goederen bieden kunnen een zegen zijn. Maar de 

schadelijke effecten van niet-duurzame productie zijn een ramp. Maar 

al te vaak zijn zegen en ramp ongelijk verdeeld. De ernstigste 

schendingen van milieu en mensenrechten treden vaak op aan het 

begin van de productieketen. 

 

Deze woorden zijn afkomstig uit de toespraak van 

de Nederlandse minister van Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen 

op de conferentie EU and Global Value Chains op 

7 december 2015.1 Tijdens haar EU-voorzitter-

schap zal Nederland haar aanpak voor het 

duurzaam maken van GVC’s onder de aandacht 

brengen. Het Nederlandse streven is drievoudige 

winst: GVC’s economisch rendabel, sociaal 

voordelig en ecologisch duurzaam. 

Er is echter nog steeds een grote kloof tussen 

bestaande normen en de praktijk. Om dit op te 

lossen, is actie nodig, zowel via duurzame en 

praktische verbeteringen van het functioneren 

van GVC’s als de mogelijkheid om deze verbe-

teringen af te dwingen wanneer onvoldoende 

vooruitgang wordt geboekt. Wettelijk verplichte 

due diligence (‘zorgplicht’) en aansprakelijkheid, 

het recht op compensatie bij schade en 

transparantie zijn nodig zijn om de uitvoering van 

de bestaande richtlijnen te versterken. 

 

Er zijn een aantal relevante normen die worden 

geaccepteerd door VN-lidstaten en OESO-leden, 

resp. de VN Richtlijnen voor Bedrijfsleven en 

Mensenrechten2 en de OESO Richtlijnen voor 

Multinationale Ondernemingen3. Er is ook een 

groeiend aantal sectorale of thematische richt-

lijnen op verschillende niveaus. Die richtlijnen 

gaan zowel over de rol en verplichtingen van 

staten als over niet-overheidsactoren, zoals 

bedrijven. Deze richtlijnen echter zijn vrijwillig en 

niet afdwingbaar. 

 



In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe de 

Sustainable Development Goals (SDG – Doelstel-

lingen voor Duurzame Ontwikkeling) ons, in com-

binatie met de bestaande richtlijnen, verplichten 

een coherenter GVC-beleid te ontwikkelen: geen 

economische voordelen ten koste van mensen 

die in armoede leven of ten koste van de natuur. 

We zullen dit doen aan de hand van voorbeelden 

van sociale en milieu-uitdagingen in enkele 

waardeketens. Het verband tussen GVC’s en de 

lokale voedselzekerheid wordt behandeld in het 

hoofdstuk over SDG 2. 

 

MAATSCHAPPELIJKE 

UITDAGINGEN: SECTOREN 

KLEDING, NATUURSTEEN EN 

ZADEN 

SDG 8.7 richt zich op maatregelen om moderne 

slavernij en kinderarbeid uit te bannen, terwijl 

SDG 8.8 zich richt op de bescherming van 

arbeidsrechten en het bevorderen van een veilige 

en zekere werkomgeving.  

 

Kinderarbeid en moderne slavernij staan al hoog 

op de prioriteitenlijst van regeringen en van 

verschillende initiatieven gericht op het aan-

pakken van deze problemen in GVC’s. Vrij zijn van 

kinder- en dwangarbeid zijn mensenrechten die 

moeten worden bevorderd door alle overheden. 

Ze maken deel uit van de fundamentele arbeids-

rechten, die ook vrijheid van vereniging, 

collectieve onderhandelingen en non-discrimi-

natie omvatten. 

 

In de afgelopen jaren werd de aandacht voor deze 

problemen sterk vergroot door de VN Richtlijnen 

voor Bedrijfsleven en Mensenrechten en de OESO 

Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. 

Beide bevatten de plicht van de overheid om 

mensenrechten in een bedrijfsomgeving te be-

schermen, de verantwoordelijkheid van bedrijven 

om mensenrechten, onder meer door actieve due 

diligence, in hun volledige toeleveringsketen te 

respecteren en de toegang tot rechtsherstel voor 

slachtoffers van schendingen van mensenrechten 

door bedrijven. Voor bedrijven en hun belang-

hebbenden is er een toenemend aantal tools om 

due diligence in hun toeleveringsketen uit te 

voeren, om risico’s te voorkomen en/of te beper-

ken en te rapporteren over de genomen maatre-

gelen. Een zo’n tool voor kinderarbeid is de ILO-

IOE Guidance Tool on Combating Child Labour.4 

 

Katoen- en groentezaden en de 
natuursteenindustrie 
 

Een toenemend aantal rapporten laat zien hoe 

gangbaar kinderarbeid en gedwongen en/of 

slavenarbeid zijn in diverse GVC’s waarbij ook een 

groot aantal Nederlandse en Europese bedrijven 

zijn betrokken. In India's spinnerijen produceren 

zo’n 200.000 meisjes en jonge vrouwen onder 

omstandigheden van dwangarbeid kleding voor 

de consumenten. Vaak zijn het lokale migranten 

en Dalits ('kastelozen').5 Alleen al in India’s 

katoen- en groentezaadindustrie werken meer 

dan 650.000 kinderen onder zeer zware 

omstandig-heden in de productieketens van 

Nederlandse, Franse, Amerikaanse en Japanse 

zaadbedrijven. Dit zijn vaak ook kinderen die 

slachtoffer zijn van kinderhandel.6 Schuldslavernij 

is endemisch in de natuursteenindustrie die 

levert aan consumenten en overheden, bijv. 

graniet dat wordt gebruikt voor pleinen en 

openbare gebouwen. Het geval van natuursteen 

is van specifiek belang in het kader van 

overheidsopdrachten, hetzij door de nationale, 

regionale of lokale overheden. 7 

 

Onlangs zijn enkele wetten voor keten-

transparantie aangenomen die zijn gericht op 

gedwongen arbeid, waaronder ook mensen-

handel. Voorbeelden hiervan zijn de California 

Transparency in Supply Chains Act (2012) 8 en de 

UK Modern Slavery Act (2015).9 Beide eisen van 

grote bedrijven dat ze rapporteren over moderne 

slavernij in hun toeleveringsketen, met inbegrip 

van kinderslavernij. Maar deze wetten zijn nog 

steeds ontoereikend omdat ze geen duidelijke 

eisen stellen aan het rapporteren over specifieke 

risico’s en de maatregelen die moeten worden 

genomen om deze aan te pakken. Daarnaast is er 

de algemene richtlijn van de EU met betrekking 

tot 'niet-financiële verslaggeving' die nu wordt 

vertaald naar nationale regelgeving van de EU-

lidstaten.10 Hoewel dit enige vooruitgang inzake 

rapportering betekent, lijkt het erop dat de 

rapportageplicht zal worden beperkt tot zeer 



grote bedrijven en niet expliciet vastlegt wat 

gerapporteerd moet worden. 

 

Kleding- en Textielconvenant 
 

In Nederland zijn sectorale overeenkomsten (de 

zogenaamde convenanten) in gang gezet in het 

kader van het overheidsbeleid, onder meer voor 

de sectoren kleding, bankwezen, natuursteen, 

voedsel en goud. Deze zijn bedoeld om 

mensenrechtenschendingen en de milieugevol-

gen in de toeleveringsketens van in Nederland 

actieve bedrijven aan te pakken. Convenanten 

moeten op basis van bestaande richtlijnen 

fungeren als publiek-private kaders voor samen-

werking om deze richtlijnen in de praktijk te 

brengen. Dit kan uiteindelijk effectiever zijn - of in 

ieder geval meer omvattend - dan het grote 

aantal bestaande particuliere en multi-stake-

holder initiatieven. Het nieuwe Kleding- en 

Textielconvenant11 is een eerste dergelijk conve-

nant. Het kan zowel een leidraad zijn voor nieuwe 

convenanten, alsmede een voorbeeld dat nog 

verbetert kan worden (zie kader). Het is hoog tijd 

voor een 'juridische ruggengraat' om dergelijke 

initiatieven te versterken en ervoor te zorgen dat 

bedrijven een prikkel krijgen om mee te doen. 

Steeds meer bedrijven vragen zelf om dergelijke 

[juridische] maatregelen om effectief te kunnen 

omgaan met het grote aantal – soms nogal 

verschillende - eisen en de druk van zowel het 

publiek als de beleidsmakers. Daarmee wordt een 

‘gelijk speelveld’ voor alle bedrijven gecreëerd. 

 

 

MILIEU-UITDAGINGEN: 
SECTOREN PALMOLIE EN 
SOJA 
 

Concrete vooruitgang kan worden geboekt als de 

'efficiëntie in het gebruik en beheer van 

natuurlijke hulpbronnen’ (SDG 12.2) en 

'duurzame ontwikkeling, ook in de particuliere 

sector’ (SDG 12.6) gewaarborgd worden. 

 

Palmolie 
 

In het kader van SDG 12 inzake duurzame con-

sumptie- en productiepatronen, is palmolie een 

belangrijke casus. Palmolie behoort waarschijnlijk 

tot een van de snelst groeiende agro-grond-

stoffen, met 4-5 procent jaarlijkse groei van de 

mondiale vraag. Het is een belangrijke inkom-

stenbron voor landen als Indonesië en Maleisië. 

Na olie is het de tweede grootste uitgavenpost op 

India’s importrekening. Veertig procent van de 

wereldwijde productie van palmolie is afkomstig 

van kleinschalige boerderijen. Miljoenen mensen 

verdienen hun brood in deze sector, velen van 

hen zijn migranten, vrouwen en dagloners. De 

sector kent ernstige arbeidsvraagstukken.12 

Palmolie is een van de grootste oorzaken van 

ontbossing en dus van klimaatverandering en 

landroof op grote schaal, met ernstige gevolgen 

voor de voedselzekerheid (zie het hoofdstuk over 

voedselzekerheid). 13 

 

Deze negatieve effecten zijn deels het gevolg van 

de regeringen van producerende en consume-

rende landen die er niet in slagen om de 

productie van en handel in deze grondstof te 

reguleren. In reactie op de publieke veront-

waardiging sloegen de particuliere sector en de 

NGO's de handen ineen bij het oprichten van de 

Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Hun 

visie is om de markt zo te veranderen dat 

duurzame palmolie de norm wordt, door middel 

van zelfregulering van de industrie en door 

aansluiting te zoeken bij overheden en andere 

belanghebbenden om voldoende juridisch-

institutionele hervorming en handhaving te 

waarborgen. Ze richten zich vooral op het gebied 

van planning van landgebruik, concessie-

vergunningen, sociale en ecologische waar-

borgen en marktregulering. RSPO zelf echter 

staat nog steeds voor de uitdaging van het 

aanpakken van ernstige vormen van niet-naleving 

en onvoldoende toezicht.14 

 

Soja  
 

Een andere GVC die aandacht verdient is soja. 

Implementatie van "verantwoordelijke en 

ontbossingsvrije' methoden van sojaproductie 

zou bijdragen aan SDG 2.4 (‘duurzame voedsel-

productie') en SDG 15.2 ('duurzaam bosbeheer'). 

Wat betreft soja zijn bewustwording en 

maatregelen nog steeds minimaal in de meeste 

EU-lidstaten. 

 



Nederlands Convenant voor 

Kleding en Textiel 
 

Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep 

 

 

Welke mogelijkheden bieden de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) om de textiel 
waardeketen duurzamer te maken?  
 
De SDG’s zijn een extra verplichting voor 
beleidsmakers en waardeketenactoren om 
kinderarbeid en andere arbeidsrechten-
schendingen uit de globale waardeketens 
(GVC’s) te weren.  
 

Kunt u iets vertellen over het nieuwe 
textielconvenant? Op welke manier 
draagt het bij aan de doelstellingen 
van Agenda 2030? 
 
Het Convenant voor Kleding en Textiel is 
de uitkomst van onderhandelingen door 
drie brancheorganisaties, de overheid, vak-
bonden en maatschappelijke organisaties. 
De kern van het convenant is verplichte due 
diligence door de deelnemende bedrijven in 
alle schakels van hun toeleveringsketen. 
Deelnemende bedrijven moeten schendin-
gen van arbeids- en milieunormen in kaart 
brengen jaarlijks een verbeteringsplan op-
stellen met specifieke doelen. Er zijn negen 
thematische gebieden waaronder alle 
fundamentele arbeidsrechten, gezondheid 
en veiligheid, leefbare lonen, grondstoffen, 
milieuzaken en de rechten van dieren. Een 
deel van het convenant is een analyse van 
arbeidskwesties in wereldwijde productie-
ketens waarvoor een stappenplan met 
meetbare doelen zal worden ontworpen. 
Vakbonden en maatschappelijke organi-
saties zullen samenwerken om ervoor te 
zorgen dat de lokale vakbonden en NGO’s 
direct betrokken zijn bij de beoordeling van  

schendingen en het aanpakken daarvan. 
Lokale organisaties kunnen een klacht in-
dienen bij de onafhankelijke geschillen- en 
klachtencommissie van het convenant waar-
van de beslissingen bindend zijn en uiteinde-
lijk kunnen leiden tot arbitrage. Vanaf het 
derde jaar zullen bedrijven in het openbaar 
moeten communiceren over hun resultaten. 
 

Wat is nodig om het convenant een 
echt succes te maken?  
 
De Nederlandse regering zal diplomatieke en 
praktische steun geven, en haar beleid voor 
eerlijke overheidsbestedingen versterken. Ze 
zal ook de samenwerking op Europees 
niveau stimuleren, met inbegrip van 'op-
schaling' van nationale initiatieven in bijv. 
Duitsland, Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. Het convenant zal 
alleen worden ondertekend door de betrok-
ken organisaties en de overheid als binnen 
drie maanden ten minste 35 bedrijven, die 
samen ten minste een derde van de omzet in 
Nederland vertegenwoordigen, deelnemen 
aan dit initiatief. Binnen een jaar moet dit de 
helft van de omzet zijn. 
 

En wie zullen ervan profiteren?  
 
Onder andere zal het de kinderen in de 
producerende landen ten goede komen. In 
geval van kinderarbeid zal ervoor worden 
gezorgd dat de voormalige kinderslaven naar 
school gaan. Waar mogelijk zal dit worden 
gerealiseerd door de 'Child Labour Free 
Zone'-benadering van de Stop Kinderarbeid 
coalitie, die succesvol is geweest in India en 
verschillende Afrikaanse landen. 

 

 
De Nederlandse overheid kondigde op 9 maart 2016, samen met een groep van brancheorganisaties, 
vakbonden en NGO's, een textielconvenant aan. Het doel van het convenant is het voorkomen van 
kinderarbeid en verbetering van slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen in textiel producerende 
landen zoals Bangladesh, India, Pakistan en Turkije. Het convenant werd ontwikkeld in het licht van de 
Rana Plaza ramp in Bangladesh in 2013, waar meer dan duizend mensen omkwamen. 

 



Als gevolg van de groei van de consumptie van 

dierlijke producten is de productie van én handel 

in soja aanzienlijk toegenomen in de laatste 

decennia. Sojaproductie wordt geassocieerd met 

negatieve gevolgen.15 Het is veruit de grondstof 

met de grootste ‘bos-voetafdruk’ voor Nederland 

en Europa. Een onderzoek in opdracht van de 

Europese Commissie stelde vast dat 54 procent 

van de ingevoerde 'bos-voetafdruk' van de 

plantaardige grondstoffen in Europa werd 

veroorzaakt door soja-import.16 In Europa wordt 

jaarlijks 31,6 miljoen ton soja geïmporteerd, 

vooral voor gebruik in diervoer.17 

 

Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja  
 

Aanvankelijk was Nederland koploper op het 

gebied van 'verantwoorde soja'. Een van de rede-

nen: Nederland was, na China, de op één na 

grootste importeur van soja ter wereld. Sinds 

2003 heeft een coalitie van Nederlandse NGO's 

gewerkt aan bewustwording rond het thema. In 

overleg met bedrijven speelden zij een belang-

rijke rol bij het opzetten van een Ronde Tafel voor 

Verantwoorde Soja (RTRS). De vertegen-

woordigers van het maatschappelijk middenveld 

zorgden er voor dat milieu- en sociale criteria en 

controle door een onafhankelijke derde partij 

daarvan deel uitmaakten. 

In 2011 werd een toezegging ondertekend door 

alle partijen in de toeleveringsketen, waaronder 

het door de overheid gefinancierde Initiatief 

Duurzame Handel (IDH), om te komen tot 100 

procent RTRS soja in 2015 voor alle soja die in 

Nederland wordt gebruikt.18 Deze toezegging 

omvatte ook soja gebruikt voor de export van 

dierlijke producten, zo’n 2/3 van de productie. De 

voedings-, vlees- en eierenbedrijven echter hiel-

den zich niet aan hun belofte. Ze kwamen terug 

van die verplichte 100 procent en stelden een 

‘minimumeis’ op die onder het afgesproken 

niveau van 'verantwoord en ontbossingsvrije 

soja' ligt. Met die nieuwe norm is nog steeds 

'legale ontbossing' mogelijk. 

 

Naast de Nederlandse detailhandel en zuivel-

industrie en een handvol individuele bedrijven 

zoals Bel Groupe (Frankrijk), Arla (Denemarken en 

Zweden) en Unilever (Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk), heeft alleen in Zweden en Zwitser-

land19 de particuliere sector belangrijke stappen 

gezet in de richting van ontbossingsvrije en 

verantwoorde soja. Er is nog een lange weg te 

gaan. 

 

Zeer recent heeft Nederland samen met andere 

EU-lidstaten de New York Declaration on Forests 

(2014)20 en de Amsterdam Declaration (2015)21 

ondertekend, beide met als doel het elimineren 

van ontbossing in relatie tot GVC’s. Nederland, 

gelijkgestemde EU-lidstaten en de EU moeten 

ervoor zorgen dat deze toezeggingen door alle 

ondertekenaars worden gerespecteerd. Net zoals 

met sociale problemen kunnen milieuproblemen 

in GVC’s alleen effectief worden aangepakt door 

de invoering van meer wettelijk verplichte due 

diligence, aansprakelijkheid, toegang tot recht en 

transparantie. 

 

 

 

 

Op weg naar 2030 
 

• Het Directoraat Generaal Handel (DG TRADE) van de Europese 

Commissie en de Ministeries van Economische Zaken van de 

lidstaten moeten verplichte due diligence creëren voor bedrijven 

met betrekking tot hun volledige toeleveringsketen. Dit kunnen ze 

doen door de transparantie te eisen over de 'voornaamste risico's' 

van rechtenschendingen de impact van de maatregelen om deze 

schendingen te voorkomen en aan te pakken. Het Verenigd 

Koninkrijk heeft hiermee een begin gemaakt via haar Modern Slavery 

Act 2015, maar de EU moet lidstaten aanmoedigen om bindende 



wetten aan te nemen die van bedrijven eisen om te rapporteren over 

specifieke sociale en milieurisico's en manieren om deze risico’s aan 

te pakken. EU-lidstaten moeten overwegen soortgelijke transpa-

rantiewetten aan te nemen als de Britse Modern Slavery Act 2015. 
 

• De Nederlandse regering, de EU en de andere lidstaten moeten waar 

mogelijk groene en eerlijke overheidsbestedingen invoeren. De 

nieuwe EU-richtlijn inzake overheidsbestedingen is nog niet vertaald 

in effectieve actie door de lidstaten. Bedrijven waarvan bewezen is 

dat ze sociale en milieunormen toepassen op basis van de OESO-

richtlijnen moeten de voorrang krijgen bij overheidsbestedingen. 

Daarnaast moeten regeringen de leveranciers verplichten transpa-

rant te zijn over de bron en de sociale en milieu-impact van hun 

producten, alsmede over hun inspanningen om de negatieve 

gevolgen te corrigeren. 
 

• De Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische 

Zaken, andere ondertekenaars en DG DEVCO, DG ENVI en DG TRADE 

van de Europese Commissie wordt verzocht om verdere stappen te 

nemen om de veelbelovende Amsterdam Declaration over 

stopzetting van de ontbossing van GVC’s in het algemeen en het 

duurzaam maken van palmolie, uit te voeren en uit te breiden. In dit 

verband moeten de bredere toepassing en uitvoering van initia-

tieven met geloofwaardige standaarden zoals RSPO, RTRS en 

Proterra, verder worden ondersteund en bevorderd.  
 

• In het kader van de inzet van de Nederlandse regering met 

betrekking tot de Amsterdam Declaration moet een actieplan 

worden ontwikkeld om er ook voor te zorgen dat de Nederlandse 

havens, in het bijzonder die van Rotterdam en Amsterdam, passende 

maatregelen nemen om een voorkeursbehandeling van gecertifi-

ceerde duurzame palmolie en soja te promoten. 
 

• De Nederlandse ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse 

Zaken wordt gevraagd om bilaterale samenwerkingsverbanden aan 

te gaan met de producerende landen, om regelgevende maatregelen 

en garanties te ontwikkelen en uit te voeren, met het oog op het 

waarborgen van legaliteit, inclusieve ontwikkeling en een meer gelijk 

speelveld in de markt.  
 

• Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu en de EU 

moet ervoor zorgen dat in het kader van de EU-richtlijn voor 

hernieuwbare energie het relatief grote aandeel van palmolie dat 

wordt gebruikt als biobrandstof (7 procent wereldwijd), voldoet aan 

de hoogste duurzaamheidsnormen, namelijk op zijn minst RSPO. 
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